Secretaris
Helaas heeft seizoen 2020/2021 niet op een normale manier kunnen eindigen. In
2021 zijn voor dit seizoen geen wedstrijden meer gespeeld vanwege de toen
geldende coronamaatregelen. Hierdoor zijn de competities bevroren en is de
degradatie/promotie regeling niet toegepast. Dat is ook de reden dat alle teams het
seizoen van 2021/2022 in dezelfde competitie spelen als het seizoen ervoor.
Gelukkig mochten we wel weer voor seizoen 2021/2022 wedstrijden gaan plannen,
dit keer zelfs met voor het eerst in jaren een Heren 5! Het inplannen van de
wedstrijden is altijd een flink karwei, gelukkig gaat alles via het handige Sportlink en
kunnen de wedstrijden foutloos gepland worden. De competities begonnen
voorspoedig, maar helaas moesten we aan het einde van het jaar toch een aantal
wedstrijden afgelasten door wederom een lockdown. De regiowedstrijden die
hierdoor niet doorgingen hoefden niet ingehaald te worden, maar de
bondswedstrijden (alleen Heren 1) wel, deze staan gepland in 2022.
Dit is mijn laatste jaarverslag als secretaris, volgend jaar zult u deze ontvangen van
Hugo Metten en Dana van der Putten. Ik wens ze veel succes met hun taak als
secretaris. Van mij mogen jullie volgend jaar het deel van het jaarverslag ontvangen
vanuit de rol van voorzitter.
Paul Zuiderduin
Jeugd
Het jaar 2021 was door Corona wederom een vreemd jaar. De competities waren
eind 2020 stilgelegd en zijn de rest van seizoen 2020-2021 eigenlijk niet meer
opgestart. Er kon gelukkig wel een groot deel van de tijd nog worden getraind. Ook
het Pinkstertoernooi en voor de jeugd het Peter Rienstratoernooi hebben afgelopen
jaar geen doorgang gevonden. Gelukkig waren er voor de DWT waterpolojeugd nog
wel twee lichtpuntjes in de zomer. Het jeugdkamp en het Snippentoernooi! Beide
konden door gaan en waren zeer geslaagd met een hoge opkomst.
Het nieuwe seizoen 2021-2022 ging gelukkig weer voortvarend van start.. Met een
minipologroep (terug van weggeweest), een pupillen <11 team, een pupillen <13
team én een gemengd aspiranten <15 team! Dit is mogelijk door een onverwacht
grote aanwas van nieuwe waterpolojeugdleden afgelopen zomervakantie. Op dit
moment staat de teller op 45 actieve jeugdleden bij de waterpolo. Een ongekend
hoog aantal.
Deze jeugd kan alleen worden behouden, getraind en opgeleid door ons geweldige
trainerskader. Daarom willen we graag Lloyd Muylaert, Jorrit Bakker, Rob Goedkoop,
Ronnie Westerhoven, Daphne Romeijn, Pim Hendriks, Kasper Fruitema, Casper
Groenendijk, Lily Kaviani en Sofie Weustink hartelijk bedanken voor hun inzet.
Daarnaast een speciaal bedankje naar Stefan Woolthuis en Sander en Tineke
Groenendijk voor het bijspringen bij uitval van trainers en meehelpen in de
organisatie van verschillende activiteiten. Iedereen bedankt!
Helaas werden we eind 2021 toch weer opgeschrikt door een coronagolf en werden
alle activiteiten, inclusief het geplande jeugdkerstfeest, opgeschort. Het was een

meevaller dat deze lockdown relatief kort heeft geduurd. We zijn sinds januari 2022
toch weer gewoon aan de bak en lijkt alles weer (definitief) bij het oude.
David de Loor
Dames
In 2021 speelde DWT wederom met twee damesteams. We zijn ontzettend blij dat,
ondanks de lockdowns, de meeste dames zijn blijven spelen. Ook zijn er wat meiden
van de jeugd doorgestroomd naar de dames en zij hebben hun draai goed kunnen
vinden. Dames 2 heeft nog steeds profijt van de invalpoule, waarin veel
oudgedienden zitten die het leuk vinden af en toe een training of een wedstrijd mee
te pakken. Koos Ruiter is in september 2019 gestart als coach en trainer van de
dames en hij is in seizoen 20/21 en seizoen 21/22 aangebleven in deze functie. De
doelstelling van de dames in 2021 was zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen
meepakken in deze vreemde tijden. Daarnaast vonden we het van belang dat er
twee damesteams bleven bestaan, zodat iedereen op haar eigen niveau kan poloën.
Vanwege de coronacrisis was het al eerder ingezette plan om meer meisjes en
dames aan te trekken lastig door te zetten.
In seizoen 2020/2021 zijn de competities vroegtijdig stilgelegd vanwege de
coronacrisis.
Helaas hebben alleen de eerste wedstrijden in september 2020 plaatsgevonden en is
er in de eerste helft van 2021 nauwelijks gespeeld. De competities zijn dat seizoen
één-op-één zijn gekopieerd naar 2021/2022. Wanneer het kon, hebben we echter
begin 2021 enthousiast doorgetraind in de Houtvaart en het Boerhaavebad, met of
zonder bal, om uiteindelijk seizoen 21/22 hoopvol te starten. De eerste weken van
het seizoen waren inkomen, voor zowel dames 1 als dames 2. Net toen de teams
warm begonnen te draaien en er wat puntjes gepakt werden, kwam er een nieuwe
lockdown, waardoor er wederom wedstrijden uitvielen eind 2021. Beide teams
stonden op dat moment helaas onderin het rechterrijtje van de competitie. Er is
besloten de competitie zo veel en zo goed mogelijk uit te spelen. Beide dames
spelen niet in de bond, dus er worden geen wedstrijden ingehaald. Dit betekent
wederom dat de competitie wordt gekopieerd naar volgend seizoen en er geen
sprake is van degradatie of promotie.
Voor volgend jaar hopen de dames dat in de rest van seizoen 21/22 lekker gespeeld
kan worden. We genieten van de wedstrijden nu ze weer volop draaien en willen
vooral ervaring opdoen voor volgend seizoen. We hopen op een volwaardige
competitie in 22/23. Het doel is om twee stabiele teams te creëren de continuïteit en
het samenspel te bevorderen. Natuurlijk blijft ook de ledenwerving hoog op de
agenda staan en gaan we, zodra het allemaal weer kan, ons best doen meer
damesleden aan te trekken. De grote groep meisjes die het afgelopen jaar is gestart
bij de jeugd biedt hierbij een goed toekomstperspectief.
Charlotte Speekbrink
Heren
Afgelopen jaar was, net als het jaar ervoor, een jaar van onzekerheden en
maatregelen. Begin 2021 waren er nog allemaal restricties en ook uiteindelijk een
wel opgestart, maar niet afgerond waterpoloseizoen. Het seizoen werd onderbroken

en we hebben ons met zijn allen aan de coronaregels moeten houden. Jammer....
maar noodzakelijk.
Toen het einde van de lente in zicht was kwamen er wat versoepelingen. We
begonnen onder diverse beperkingen weer langzaam met zwemtrainingen en deze
vloeide na een zomervakantie gelukkig door in weer echte waterpolotrainingen. Het
is mooi om te zien hoe gedreven iedereen toch weer zijn sport op pakt na de
verschillende lockdowns. Ook mijn complimenten aan iedereen binnen de club voor
het naleven en opvolgen van alle coronaregels, hiervoor bedankt!
Het seizoen 2021 ~ 2022 begon met de volle verwachting hem dit keer eindelijk
weer uit te spelen. Het leek er nog even op dat dit er niet in zat… Maar gelukkig zijn
er niet al te veel wedstrijden afgezegd en het ziet er naar uit dat het hele seizoen
voor de bond afgerond kan worden. Alle vervallen wedstrijden zullen door H1 worden
ingehaald en het seizoen zal worden uitgespeeld. Voor district was er wat coulance
en zij spelen hun competitie uit onder minder strenge “inhaal voorwaarden”.
De herenteams hebben vanwege corona-uitval wel wat moeite om compleet op te
komen dagen bij de wedstrijden. Dit heeft zich echter niet ten koste gedaan van de
gezelligheid. Ook is het heel fijn om te zien dat iedereen zijn best doet om zo veel
mogelijk aanwezig te zijn.
Iedereen hartelijk dank voor afgelopen jaar en een sportief seizoen gewenst!
Groeten, Sjoerd de Vries

